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slovíčko o SLOVE 
 

Drahí bratia a sestry! 
 
 

Ústrednou témou Nedele všetkých svätých je svätosť. Preto sa aj my týždeň po Nedeli 

Päťdesiatnice môžeme znova zamýšľať nad týmto fenoménom svätosti. Čo znamená byť 

svätý. Mnohí poznáme výrok istého dieťaťa na hodine náboženstva, ktorý na otázku kňaza, či 

chce byť svätí odpovedal: „Nie ja chcem byť radšej normálny.“ Byť svätý v ponímaní 

dnešného sveta znamená nenormálny stav. To mi pripomína reakcie mladých ľudí, ktorí rôzne 

hriechy komentujú slovami: To je dnes úplne normálne. Vidíme teda diabolskú zámenu: 

Normálne sa stáva nenormálnym a nenormálne normálnym. Preto si mi kresťania musíme 

neustále pripomínať, že my sa máme stávať svätými. 

 Svätosť znamená prijať Božiu predstavu o nás samých. Boli sme stvorení na Boží 

obraz, ale pádom do hriechu sa od podobnosti s Bohom vzďaľujeme. Anglický spisovateľ C. 

S. Lewis dokonca tvrdí, že po prvom páde, akoby v prípade človeka vznikol nový 

(zdegenerovaný) živočíšny druh. Byť  svätý teda znamená začať sa opäť podobať na nášho 

Nebeského Otca, tak ako sa deti podobajú  na svojich rodičov. Znamená to začať „tancovať 

Adamov tanec“ smerom späť. V Biblii termín svätý – Quadosh či Sanctus znamená doslova 

„iný“. Označuje to teda niečo iné než nám ponúka ako vzor tento svet. 

Preto nám dnes Boh ponúka pred náš zrak iný svet – svet všetkých svätých a pozýva 

nás do tohto sveta. V liste sv. Pavla Hebrejom čítame: „Preto aj my, obklopení takým 

oblakom svedkov, zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme 

v závode, ktorý máme pred sebou s očami upretými na Ježiša Krista, pôvodcu a zavŕšiteľa 

našej viery.“ Ako to teda máme urobiť? Čo je tým receptom na svätosť? Jedna odpoveď by 

mohla znieť: Napodobňovať! Napodobňujme vzory svätých a sami sa môžeme stávať 

svätými. 

Počul som k tomu jeden kazateľský príklad. Hovoril o žene, ktorá mala problém riadiť 

auto na zasneženej ceste. Viackrát sa stalo, že pri hustom snežení zišla z cesty. Preto jej 

manžel poradil: Nabudúce, keď bude takto snežiť, počkaj na odhŕňacie vozidlo a jednoducho 



sa ho drž. Všade kam pôjde ho nasleduj a nezídeš z cesty. Žena si túto radu vzala k srdcu. 

Zanedlho sa ocitla znova v podobnej situácii. Začalo husto snežiť a ona zostala sedieť 

v zaparkovanom aute a čakala. O chvíľu sa objavil očakávaný odhŕňač. Žena naštartovala 

a podľa rady manžela ho nasledovala. Odbočil vpravo, ona tiež. Odbočil vľavo, ona za ním. 

Keď takto v tandeme jazdili asi pol hodiny, vodič odhŕňača zastavil, vystúpil a spýtal sa ženy, 

prečo jazdí stále za ním. Ona mu vysvetlila svoje dôvody, že ho musí stále nasledovať, aby 

nezišla z cesty. On jej na to odpovedal: No dobre, ako chcete. Tak poďte za mnou: Parkovisko 

pri Tescu som odhrnul, teraz idem ku Kauflandu.  

Tento príklad nám môže pretlmočiť dôležitý odkaz. Nasledovať svätých máme preto, 

aby sme nezišli z cesty. Ale aké to má byť nasledovanie? Mám sa nechať zatvoriť do väzenia 

a stať sa tak mučeníkom pre vieru? Mám odísť do Indie a starať sa o tých najbiednejších? 

Mám sa usilovať stať sa biskupom alebo pápežom? Mám odísť do púšte a viesť tam asketický 

život, aby som sa takto stal svätý. Každý sme originál. Boh má s každým z nás originálny 

plán. Nasledovať svätých skôr znamená nasledovať ich v hodnotách a predovšetkým v jednej 

veci. Tak ako oni, tak máme aj my prijať a neustále prijímať Svätého Ducha do svojho života. 

Lebo toto je cesta ku svätosti. Neustále prijímanie Božieho Ducha. Svätý je ten, kto začína 

stále odznova. Svätý je ten, kto občas aj padne, ale nezostane ležať, ale nechá sa zodvihnúť 

Bohom. A Boh nám v každej dobe ponúka príležitosti byť svätý. Doba je taká akí sú ľudia, 

ktorí v nej žijú. Jedná sa o „transplantáciu srdca“ v našej hrudi, nie o zmenu kulís okolo nás. 

Kvalita umelca sa nemení iba preto, lebo stojí na horšie postavenom javisku. Byť svätý v 

dnešnom svete a v každej dobe neznamená robiť a priori mimoriadne veci, ale robiť bežné 

veci mimoriadne dobre, ako sa raz ktosi trefne vyjadril. Jedná sa o odvahu byť verný 

vlastnému povolaniu v každodennom živote. Taliansky biskup Rino Fisichello na otázku, či 

existuje nejaký „merač svätosti“ odpovedal: „Áno, je to naša túžba byť svätý!“. Matka Tereza 

sa raz vyjadrila: “Svätosť nie je luxus pre niekoho, ale nutnosť pre každého.“ 

 

 

ZO ŽIVOTA NAŠEJ CIRKVI: KONFERENCIA O NAŠEJ IDENTITE  

 

 

Na pôde Bratislavského eparchiálneho úradu sa 23. 5. 2013 uskutočnila konferencia na 

tému Kultúrna identita gréckokatolíkov vo svetle cyrilo-metodského dedičstva, a to pri 

príležitosti 1150 výročia príchodu svätých solúnskych bratov Cyrila a Metoda na naše územie. 

Šlo o interdisciplinárnu vedeckú konferenciu, ktorej organizátormi boli okrem Bratislavskej 

eparchie aj Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, Teologická fakulta 

Trnavskej univerzity, Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka a Pedagogická 

fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku. Konferencie sa zúčastnil aj viacerí kňazi našej 

eparchie, zástupcovia odbornej i laickej verejnosti. 

V úvode privítal vladyka Peter vzácnych hostí, medzi nimi osobitne apoštolského 

nuncia Mons. Maria Giordanu, pomocného bratislavského biskupa, Mons. Jozefa Haľka, či 

riaditeľa cirkevného odboru Ministerstva kultúry Jána Jurana a predsedu Matice slovenskej, 

Mariána Tkáča. 

  Apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana ocenil, že Gréckokatolícka 

cirkev sa aj vďaka konferencii snaží o znovu objavovanie svojich koreňov a hodnôt, ktoré sú 

jej vlastné. „Svätí Cyril a Metod priniesli hodnoty, ktoré sú veľmi dôležité pre život človeka a 

Gréckokatolícka cirkev je ich nositeľom. Takým veľkým bohatstvom tejto cyrilo-metodskej 

tradície sú dve skutočnosti – prvá liturgia a druhá jazyk. Tým najväčším bohatstvom je viera, 

ktorú priniesli, ale tá viera sa vyjadruje práve prostredníctvom týchto dvoch spôsobov,” 

povedal TK KBS arcibiskup Giordana. 

  (zdroj: www.grkatba.sk) 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 27. 5. - 2. 6. 2013 
 

Pondelok             17:00  Na úmysel  

               
Utorok                17:00  † Hugo, panychída 

         19:00  Na úmysel 

 

Streda             17:00  Na úmysel 

      

Štvrtok    Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista    

                              7:00  Na úmysel 

                            17:00  † Mariana, Alexander (Škovierová) 

 

Piatok                 17:00  Na úmysel 
           

Sobota                 17:00  Na úmysel  

                                      Večiereň  

 

Nedeľa     2. po Päťdesiatnici, 1. hlas 
                  8:00  Utiereň (cirkevnoslovanská) 

       9:00  Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)  

                               10:30  Sv. Liturgia (slovenská) 

                               17:00  Adorácia Najsvätejšej eucharistie 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 3. – 9. 6. 2013  
 

Pondelok            17:00  Na úmysel 

 
Utorok                17:00  Na úmysel 

                               19:00  Na úmysel 

 
Streda               17:00  Na úmysel 

             

Štvrtok            17:00  Na úmysel 

 

Piatok           Nášho Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, Milujúceho ľudí               
                               7:00  Na úmysel    
                             17:00  † Michal, Mikuláš, panychída 
           

Sobota              Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka 

   17:00  Na úmysel , večiereň 
   

Nedeľa                  3. po Päťdesiatnici, 2. hlas 

              8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

             10:30    Sv. Liturgia (slovenská)   

                               17:00    Večiereň 

 



OZNAMUJEME 

• V nedeľu, 2. 6. 2013, o 17.00 hod. v rámci Roku viery bude Svätý Otec František 

predsedať hodinovej eucharistickej adorácii v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne, v jednote so 

všetkými biskupmi a ich miestnymi spoločenstvami po celom svete. Preto sa aj my pripojíme 

k tejto adorácii v našom chráme v rovnakom čase. 

• V nedeľu, 2. 6. 13 budeme o 17. 00 h. sláviť sv. liturgiu vo farskom kostole v Malackách.  

• Člen našej farskej rady, Ľubomír Michalko, pozýva na prvú samostatnú výstavu svojich 

mozaík od 4. do 27. 6. 2013 v Dome Quo vadis. Vernisáž výstavy bude 3. 6. 13 o 18.00 h. 

• V piatok, 7. 6. 13 budeme sláviť odporúčaný sviatok Nášho Najsladšieho Pána, Boha 

a Spasiteľa Ježiša Krista, Milujúceho ľudí. Preto budú 2 sv. liturgie – ráno o 7.00 h. 

v slovenskom jazyku a večer o 17.00 h. v cirkevnej slovančine. V tento deň je zároveň 

voľnica. Keďže je to tiež prvý piatok v mesiaci, počas celého dňa bude možné pristúpiť k sviatosti 

zmierenia a k adorácii bude vystavená Najsvätejšia eucharistia. 

• V sobotu, 8. 6. 13, na sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky, sa uskutoční 

jednodňová eparchiálna púť do Šaštína za účasti nášho vladyku Petra Rusnáka. Program 

sa začne modlitbou akatistu k Presvätej Bohorodičke o 10. 15 h a následne bude archijerejská 

sv. liturgia o 11. 00 h. Po sv. liturgii bude myrovanie a agapé pre všetkých veriacich. Z našej 

farnosti plánujeme objednať autobus. Svoj záujem nahláste, prosíme, čím skôr. 

• V nedeľu, 9. 6. 13 bude po sv. liturgii o 10. 30 h. znova spoločný farský obed s následnou 

prednáškou v priestoroch biskupského úradu. Záujem, prosím, nahláste do stredy, 5. 6. 13.   

• V sobotu, 22. 6. 13 pozývame na jednodňovú púť do poľských Wadowíc a Osvienčimu. 

Pôjde sa autobusom o 6. 00 spred nášho chrámu a predpokladaný návrat do Bratislavy je 21. 

00 h. Cena na osobu je 25,- €. Svoj záujem nahláste do 16. 6. 2013.   

• Ponuka duchovnej literatúry:  

1. Na našom farskom úrade si môžete zakúpiť Bibliu upravenú pre mladých ľudí Jedno 

Slovo. Ide o najnovší slovenský preklad Nového zákona z jeruzalemskej biblie, 

doplnený o svedectvá mladých ľudí a iné bonusy. Cena je 12,90 €. 

2. Ponúkame tiež publikáciu Gréckokatolícka cirkev na Slovensku. Dedičstvo sv. Cyrila 

a Metoda. Cena je 15,- €.  

• V dňoch 26. – 28. júla 2013 sa v Ružomberku uskutoční Národné stretnutie mládeže R13, 

ktoré bude prebiehať paralelne so Svetovými dňami mládeže v Rio de Janeiro a bude s nimi 

tematicky prepojené. V prípade záujmu o bližšie informácie či účasť na tomto podujatí sa 

obráťte na farský úrad.  

• Bratislavská eparchia pozýva deti a mládež zo svojich farností na III. ročník Letného 

eparchiálneho tábora (Let-ka 2013), ktorý sa uskutoční od pondelka 8. júla do soboty 13. 

júla 2013 v rekreačnom zariadení Chata Bajč v Bojniciach.  

ĎAKUJEME 

• Bohu známa osoba darovala na chrám sumu 50 €. Iná Bohu známa rodina prispela na 

opravu nášho chrámu sumou 1100 €. Mladomanželia Marek Zubko a Helena Fuchsová 

darovali na chrám pri príležitosti prijatia sv. tajomstva manželstva 50 €. Všetkým štedrým 

darcom vyslovujeme srdečné „Pán Boh odmeň“! 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
    rod. Krajňákovej a Žeňuchovej (25. 5. 13) 

 1. 6. 13 upratuje rod. Mojzešová a rod. Pätoprstá 

 8. 6. 13 upratuje rod. Ličková a Rimová. 



BLAHOŽELÁME 

• V sobotu, 18. 5. 13 prijali sv. tajomstvo manželstva v našom chráme Timotej Križka a Petra 

Malová. V sobotu, 25. 5. 13 toto tajomstvo prijali Marek Zubko a Helena Fuchsová. 

Mladomanželom vyprosujeme „veľa úspechov v živote i vo viere.“   

LÚČIME SA 

• V pondelok, 13. 5. 2013 naše spoločenstvo opustil aktívny člen Ing. Ján Uhrín vo veku 88 

rokov. Pohrebné obrady sa uskutočnili 17. mája na Martinskom cintoríne. „Vičnaja pamjať!“ 

KKOONNTTAAKKTT 

 
V prípade akýchkoľvek otázok alebo zaujímavých podnetov nás, prosím, kontaktujte: 
  
osobne: o. Rastislav Čižik, farár,  tel.: 02/529 328 56, 0907/387 265, 
                                                           e-mail: rastislav.cizik@gmail.com 
osobne:  o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717 
  

AAKK  CCHHCCEETTEE  PPOODDPPOORRIIŤŤ  OOPPRRAAVVUU  NNÁÁŠŠHHOO  CCHHRRÁÁMMUU,,  MMÔÔŽŽEETTEE  TTAAKK  UURROOBBIIŤŤ  AAJJ  VVKKLLAADDOOMM  AALLEEBBOO  

PPRREEVVOODDOOMM  NNAA  ÚÚČČEETT  NNAAŠŠEEJJ  FFAARRNNOOSSTTII::  

ČČÍÍSSLLOO  ÚÚČČTTUU::  1111447722447766//00990000,,  SSLLOOVVEENNSSKKÁÁ  SSPPOORRIITTEEĽĽŇŇAA,,  AA..SS..  

SSPPRRÁÁVV  PPRREE  AADDRREESSÁÁTTAA::  OOPPRRAAVVAA  CCHHRRÁÁMMUU..      
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